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INFORMAŢII 

PERSONALE 
POPA MIHAELA 

 

 

strada Obor, numărul 3, oraşul Piatra-Neamț, județul Neamț, cod 

poştal 610287, România 

+40233231383     +40741104513        

mihaelasofronia@yahoo.co.uk, mihaela.popa@isjneamt.ro 

 

Sexul feminin | Data naşterii 15/01/1969 | Naţionalitatea română 

 

 POZIŢIA 

 
INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU PROIECTE EDUCAȚIONALE 

 

 EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

  

2019 - în prezent Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale  

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Piatra-Neamt, strada Lt . Drăghiescu 

nr. 4A, www.isjneamt.ro  

 Activităţi de control, monitorizare şi evaluare management instituţional, 

Activităţi de iniţiere, implementare, evaluare şi monitorizare proiecte 

educaţionale 

 Tipul sau sectorul de activitate: educaţie 

  

2018 - 2019 Inspector şcolar pentru management instituţional (1/2 normă) 

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale (1/2 normă) 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Piatra-Neamt, strada Lt . Drăghiescu 

nr. 4A, www.isjneamt.ro  

 Activităţi de control, monitorizare şi evaluare management instituţional, 

Activităţi de iniţiere, implementare, evaluare şi monitorizare proiecte 

educaţionale 

 Tipul sau sectorul de activitate: educaţie 

  

2016 -2018 Inspector şcolar pentru management instituţional (1/2 normă) 

Profesor gradul I - discipline tehnice 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Piatra-Neamt, strada Lt . Drăghiescu 

nr. 4A, www.isjneamt.ro / Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra 

Neamţ, B-dul Traian Nr. 31, www.colegiulcartianu.ro 

 Activităţi de control, monitorizare şi evaluare management instituţional, 

mailto:mihaelasofronia@yahoo.co.uk
mailto:mihaela.popa@isjneamt.ro
http://www.isjneamt.ro/
http://www.isjneamt.ro/
http://www.isjneamt.ro/
http://www.colegiulcartianu.ro/


iniţiere, implementare, evaluare şi monitorizare proiecte educaţionale 

Activităţi de instrucţie şi educaţie, domeniul industrie alimentară 

 Tipul sau sectorul de activitate: educaţie 

  

2016 -  în prezent  Consilier Facilitator/ monitor 

 Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management a Proiectelor cu 

Finanţare Externă UMPFE, strada Spiru Haret  nr. 10-12, Bucureşti 

http://proiecte.pmu.ro  

 asistență tehnică pentru licee, în vederea pregătirii și evaluării proiectelor 

pentru accesarea granturilor; 

asistență tehnică pentru sprijinirea monitorizării pe teren a implementării 

proiectelor și asigurarea raportării centralizate în sistemul informatic; 

 Tipul sau sectorul de activitate: implementare proiect „Proiectul privind 

Învățământul Secundar (ROSE)” 

  

2016 – 2017 Tehnician specialist în domeniul proiectului 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra Neamţ, B-dul Traian Nr. 31, 

www.colegiulcartianu.ro 

  Recunoaşterea şi certificarea achiziţiilor dobândite de elevi în alte ţări 

decât cele în care învaţă, prin realizarea unui cadru metodologic în 

conformitate cu recomandările şi ghidurile europene cu privire la ECVET, 

EQF şi EQAVET - Kit Peagogic EURspace, Ghid de sprijin pentru 

înţelegerea ECVET  

 Tipul sau sectorul de activitate: implementare proiect „EURSpace – 

European Initial Vocational Training Recognition Gateway” 2015-1-PT01-

KA202-013119 

  

Martie- iulie 2015  Expert formare şi organizare instruiri 

 Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de management a proiectelor cu 

finanţare externă UMPFE, strada Spiru Haret  nr. 10-12, 

http://proiecte.pmu.ro  

 Organzare şi realizare instruiri 

 Tipul sau sectorul de activitate: implementare proiect „Povestea limbii 

române. Curriculum optional si resurse educationale pentru clasa a III-

a”  POSDRU/153/1.1/S/141726 

  

2014 - în prezent Profesor, gradul didactic I  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra Neamţ, B-dul Traian Nr. 31, 

www.colegiulcartianu.ro  

Activităţi de instrucţie si educaţie, domeniul industrie alimentară 

http://proiecte.pmu.ro/
http://proiecte.pmu.ro/
http://www.colegiulcartianu.ro/
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Tipul sau sectorul de activitate: educaţie 

 

2012 - 2014 Profesor-metodist 

Casa Corpului Didactic Neamt, Piatra Neamţ, strada Petru Rareş, nr. 24, 

www.ccdneamt.ro  

 planificarea, organizarea, coordonarea si monitorizarea 

programelor de formare acreditate, autorizate si tematice; 

 organizarea activităților metodice, culturale, științifice; 

 coordonarea activității centrelor de documentare si informare; 

 investigarea nevoilor de formare continua; 

 inițierea, menținerea si dezvoltarea relațiilor de parteneriat. 

Tipul sau sectorul de activitate: formarea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar 

 

2009-2012 Director Casa Corpului Didactic 

Casa Corpului Didactic Neamt, Piatra Neamt, strada Petru Rareş, nr. 24, 

www.ccdneamt.ro. 

Îndeplinirea programului managerial, asigurarea dezvoltării instituţionale, 

promovarea imaginii CCD ca principal furnizor de formare pentru 

personalul din învăţământul preuniversitar, stabilirea strategiei de 

coordonare si direcţiile de dezvoltare, planificarea, organizarea, 

conducerea si coordonarea programelor de formare acreditate, autorizate 

si tematice, asigurarea repartizării resurselor financiare, asigurarea 

climatului de muncă eficient, elaborarea materialelor de sinteză, 

reprezentarea instituţiei in relaţiile publice, consilierea si facilitarea 

schimbului de informaţii, asigurarea dezvoltării/formarii profesionale a 

personalului din învăţământul preuniversitar. 

Tipul sau sectorul de activitate:  dezvoltarea personală şi profesională a 

personalului din învăţământul preuniversitar 

 

2010 – 2012 Coordonator activitate de formare 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Piatra-Neamt, strada Lt . Drăghiescu 

nr.4A, www.isjneamt.ro 

Proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de 

formare  acreditate „Eficientizarea activităţii de secretariat”, 

„Informatizarea bibliotecilor şcolare”, Contabilitatea instituţiilor publice in 

context european” 

Tipul sau sectorul de activitate: implementare proiect „Profesionalism  la  

toate nivelele învăţământului preuniversitar ” POSDRU /87/1.3/S/63038 

 

http://www.ccdneamt.ro/
http://www.ccdneamt.ro/


2010 – 2013 Expert pentru formare adulţi  

 Sindicatul Lliber al Lucrătorilor din Învățămant si Cercetare Științifică 

Neamț, Piatra Neamt, strada Petru Rareş, nr. 24, www.slineamt.ro 

 Organizator/ conceptor/consultant formare 

 Tipul sau sectorul de activitate: Implementare proiect „Promovarea prin 

activități inovatoare a egalității de șanse și de gen în cadrul organizațiilor 

partenerilor sociali, cu accent pe instituțiile de educație” 

POSDRU/97/6.3/S/63072 

  

Iunie-octombrie 2011 Expert diseminare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului, Direcţia de formare 

continua pentru personalul din învăţământul preuniversitar, strada 

Spiru Haret nr. 10-12, Bucureşti, www.edu.ro 

realizarea activităţii de diseminare a rezultatelor proiectului si 

realizarea bazei de date 

Tipul sau sectorul de activitate: 

 Implementare proiect „Restructurarea sistemului de formare continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea 

sistemului de credite profesionale transferabile” ID 3777 

 

2009 – 2011 Mentor de dezvoltare profesională 

S.C. Educaţia 2000 Consulting S.R.L., Calea Victoriei, nr. 155, sc.7 et.3 cod 

poştal010073, sector1, Bucureşti 

Livrarea programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice prin 

activităţi de mentorat (formare directă, formare asistată la distanţă, 

asistenţă la ore, consiliere individuală) 

Tipul sau sectorul de activitate Implementare proiect ”Dezvoltarea 

profesională a   cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, ID 3537 

 

2008-2009 

 

Mentor 

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului, Unitatea de Management a 

Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, strada Spiru Haret nr. 10-

12, București- Unitatea Judeţeana de Implementare a Proiectului Pentru 

învăţământul Rural Neamț, strada Lt . Drăghiescu nr.4A 

Livrarea programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice prin 

activităţi de mentorat (formare directă, formare asistată la distanţă, 

asistenţă la ore, consiliere individuală) 

Tipul sau sectorul de activitate Implementare Proiect  pentru Învăţământul 

Rural 
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2007 - 2008 Consilier 

Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului, Organismul Intermediar 

POS DRU, Unitatea Regionala POS DRU Nord Est, strada Lt . Drăghiescu 

nr.4A Piatra Neamt 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor finanţate din Fondul 

Social European în cadrul POS DRU în regiunea Nord Est;  

elaborarea procedurilor si/sau manualelor de implementare şi utilizare a 

Fondului Social European (FSE);  

monitorizarea şi verificarea respectării procedurilor convenite în cadrul 

manualelor de proceduri în implementarea şi managementul proiectelor 

finanţate în cadrul POS DRU din FSE la nivelul regiunii Nord Est;  

colectarea, prelucrarea şi trimiterea datelor financiare şi statistice la nivelul 

regiunii Nord Est şi local;  

organizarea de seminarii, conferinţe, work-shop-uri şi alte manifestări 

naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei financiare a Uniunii 

Europene 

Tipul sau sectorul de activitate Monitorizarea stadiului implementării 

proiectelor finanţate din Fondul Social European 

 

2005-2007 Expert în educație 

Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului, Unitatea de Management a 

Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, strada Spiru Haret nr. 10-

12, Bucuresti - Unitatea Judeţeană de Implementare a Proiectului Pentru 

învăţământul  Rural Neamt, strada Lt . Drăghiescu nr.4A 

Promovare proiect prin organizare training-uri judeţene cu directorii 

unităţilor şcolare si cu reprezentanţii instituţiilor locale, pentru a 

asigura publicitatea programelor oferite de PIR; 

Monitorizare activitati legate de competiţiile anuale de granturi, 

implementarea  granturilor, evaluare propuneri de grant din alt judeţ;  

Monitorizare activitati legate de dezvoltarea profesionala a cadrelor 

didactice prin  mentorat si învăţământ deschis si la distanta; 

Organizarea si participarea la activitati de monitorizare anuala 

externa in alte judeţe privind efectele programelor oferite de PIR.  

Tipul sau sectorul de activitate Implementare Proiect  pentru Invăţământul 

Rural 

 

2004-2005 Profesor metodist 

Casa Corpului Didactic Neamt, Piatra Neamt, strada Petru Rareş, nr. 24, 

www.ccdneamt.ro 



Organizarea, monitorizarea, evaluarea programelor de formare continua;  

Investigarea nevoilor de formare continua, iniţierea, menţinerea si 

dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, popularizarea activităţilor CCD 

Tipul sau sectorul de activitate Formarea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar 

 

1992-2004 Profesor discipline tehnice, grad didactic I 

Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman, strada Energiei nr.9, Roman, jud. 

Neamț 

Activitati de instrucţie si educaţie 

Tipul sau sectorul de activitate Educație 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE  

2014-2016  Master - Inovare și antreprenoriat  ISCED 07 

Facultatea de textile, pielărie și management industrial, Universitatea 

Tehnică „Gh. Asachi”  Iaşi, Departament Inginerie şi management, 

http://www.misp.tuiasi.ro  

Identificarea şi evaluarea oportunităţilor de afaceri industriale; 

Cultură şi comunicare în organizaţii; 

Managementul marketingului pentru IMM; 

Strategii de afaceri; 

Analiza tehnico-economică a afacerilor industriale; 

Managementul proiectelor pentru IMM; 

Managementul resurselor umane pentru IMM; 

Simularea afacerilor. 

 

2012-2014 Curs postuniversitar Profesor documentarist ISCED 07 

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca , 

http://hiphi.ubbcluj.ro  

▪ Bazele științei informării 

▪ Clasificare-indexare 

▪ Comunicare și relații cu publicul 

▪ Sociologia lecturii 

 

2010 - 2011 Managementul instituțiilor educative Certificat  

Casa Corpului Didactic Neamț, www.ccdneamt.ro  

http://www.misp.tuiasi.ro/
http://hiphi.ubbcluj.ro/
http://www.ccdneamt.ro/
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▪ Management educațional 

▪ Comunicare și curriculum 

 

2009- 2010 Instruire în societatea cunoașterii Atestat  

S.C. Siveco S.A. București 

▪ Predarea prin proiecte 

▪ Instruire diferențiată 

 

2000-2002 Curs postuniversitar Educaţie Tehnologică şi Tehnologii 

asistate de calculator  
ISCED 07 

Universitatea    Tehnică ‘’ Gh. Asachi’’ Iaşi, Facultatea de Construcții de 

Mașini, http://www.cm.tuiasi.ro/  

▪ Programe specifice instruirii asistate de calculator 

 

1987-1992 Inginer  tehnologia produselor alimentare  ISCED 06 

Universitatea ”Dunărea de jos”  Galaţi - Facultatea de Industrii  

Alimentare  şi Tehnică  Piscicolă, http://www.ugal.ro  

▪ Tehnologia generală a produselor alimentare 

▪ Ingineria produselor alimentare 

▪ Biochimie 

▪ Microbiologie 

▪ Bazele alimentației 

▪ Analize fizico-chimice și controlul calității produselor alimentare 

▪ Marketing 

▪ Management 

 

COMPETENΤE 

PERSONALE  
 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne 

  

Alte limbi străine 

cunoscute 

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Limba engleza 
B1/2: Utilizator 

independent 

B1/2: 

Utilizator 

independent 

B1/2: 

Utilizator 

independent 

B1/2: 

Utilizator 

independent 

B1/2: 

Utilizator 

independent 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 

http://www.cm.tuiasi.ro/
http://www.ugal.ro/


 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: 

Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

 

Competenţe de 

comunicare 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie 

de profesor/ formator 

 

Competenţe 

organizaţionale/manager

iale 

▪ Spirit organizatoric foarte bun, dezvoltat prin coordonarea  

activitatii instituţiilor în care am lucrat si prin contribuţia la implementarea 

de proiecte 

 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă 

▪ o bună cunoaştere a domeniului formare adulți si management de 

proiect 

 

Competenţe informatice ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office, dobândite 

prin parcurgerea programului de formare ”Utilizarea avansată a 

instrumentelor TIC” (90 ore, 25 credite), organizat în cadrul proiectului 

„Școala – membru activ al societății informaționale”, 

POSDRU/87/1.3/S/62979; 

▪ posesor certificatul ECDL - card de aptitudini, obținut în cadrul 

proiectului POSDRU/19/1.3/G/34332, „Certificare ECDL şi formare 

continuă în judeţul Neamţ” 

 

Permis de conducere Categoria B, din anul 1996 

  

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Publicaţii: 

Coautor al cărţii  „Activități remediale și extraşcolare în cadrul 

programului „Şcoala de după şcoală”, ISBN 978-606-8090-56-6, 2011, 

Editura Alfa a CCD Neamț 

Autor al ghidului Responsabilului cu formare continuă – tehnici și 

instrumente de lucru – ISBN 978-606-667-016-6, 2013,  Editura Alfa a CCD 

Neamț 

Coautor al ghidului  „Diferiţi, dar egali”, auxiliar didactic pentru elevii 

claselor I-IV, ISBN 978-606-667-012-8, 2013, realizat în cadrul proiectului 

POSDRU/97/6.3/S/63072, “Promovarea prin activităţi inovatoare  a 

egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor, partenerilor sociali, cu 

accent pe instituţiile de educare” , Editura Alfa a CCD Neamț 

Coautor al ghidului  „Diferiţi, dar egali”, auxiliar didactic pentru 
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preșcolari, ISBN 978-606-667-013-5, 2013, Editura Alfa a CCD Neamț 

Coautor al auxiliarului didactic „Analize specifice in industria alimentara”, 

volumul I, II , Editura Alfa a CCD Neamț 

Proiecte:  

„Profesionalism la toate nivelele învăţământului preuniversitar” 

POSDRU /87/1.3/S/63038 – coordonator activitate de formare - contract - 

2010 - 2013  

 „Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai 

schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ” - ID: 6246-  

contracte de formator - 2010-2013  

 „Promovarea prin activităţi inovatoare  a egalităţii de şanse şi de gen în 

cadrul organizaţiilor, partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de 

educare”, POSDRU/97/6.3/S/63072 - expert pentru formare adulți – 

contract  

„Leonardo da Vinci - Formatori de Formatori în Educație – FOREDU” 

LLP-LdV/VETPRO 2011/RO /039 - formabil si responsabil formare – 2012, 

contract, decizie 

 „EURSpace – European Initial Vocational Training Recognition 

Gateway”, cu atribuția Tehnician specialist în domeniul proiectului, 2016 - 

certificat și contract  

 „Povestea limbii române. Curriculum opţional şi resurse educaţionale 

pentru clasa a III-a”, în calitate de expert formare şi organizare instruiri -  

POSDRU/153/1.1/S/141726 –2014 –2015, contract, adeverinţă. 

„Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), în calitate de 

consultant - facilitator – monitor 2016– contract, act adiţional la contract.  

Conferinţele:  

 Conferința Regională de valorizare a mobilităților individuale de 

formare continuă a cadrelor didactice în spațiul european (ISJ 

Neamț/CCD Neamț)/ 2013;  

 Conferința Națională – Centrul de documentare și informare, vector 

al dezvoltării culturii informației (CCD Sibiu)/2013 

Seminarii:  

 Seminarii privind implementarea Proiectului pentru Învăţământul 

Rural (utilizarea aplicaţiei de colectare a datelor BDNE, facilitare, 

evaluare proiecte, proceduri de achiziţie granturi), organizate de 

Centrul Educația 2000+ București si de Unitatea de Management a 

Proiectului pentru Învăţământul  Rural – MECTS,  

 Seminar interjudetean de formare, informare, bune practici – 

Grundtvig (CCDNeamț) 

 ”Pedagogical use of Internet and multimedia tools- 



EURODIDAWEB”, organizat de Sapienza University in Rome and 

SMS Piranesi, Roma , Italia; 

 Train the trainer, organizat de Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, 

Crownford Ltd UK, Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, 

Institute of Leadership &Management Londra 

 

 

01.09.2020                                                                                


